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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Distribuição de Calçado 
(fevereiro 2020) 

Objeto do estudo 

No estudo analisam-se a estrutura da oferta, a evolução recente, as previsões e a situação económico-financeira do setor, assim 

como o posicionamento e os resultados das 30 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: volume de negócios, exportações e importações de calçado 

 Estrutura da oferta: número de empresas, número de empregados, distribuição geográfica, distribuição por dimensão, 
grau de concentração da oferta 

 Balanço, demonstração de resultados e rácios económico-financeiros agregados das principais empresas 

 Previsões da evolução do volume de negócios 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Número e localização das lojas das principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de mercado das principais empresas 

 Indicadores de internacionalização das principais empresas 

 Resultados financeiros individuais das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-
financeiros 

Empresas analisadas 

Aldo Ecco Manuel Alves Sopropé 

BSTRONG Foreva Paez Sportino 

Calçado Guimarães Gianna Petit Pied Stara 

Calçados Milénio Globo Pinheiro & Rodrigues Tapadas 

Clarks Jandaia PortDance The Feeting Room 

Craze.shoes LVL PROF Thinking Together 

Deichmann Made In Seaside Xancas 

  Skechers Zilian 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2019 O crescimento vê-se limitado pela pressão sobre os preços 

 Número de empresas (a) 1.980 O valor do mercado retalhista de calçado (comércio a retalho de 
calçado em estabelecimentos especializados) apresentou nos últimos 
anos uma tendência crescente, ainda que com baixas taxas de variação. 
Assim, após o crescimento de 1,1% registado em 2018, as previsões 
apontam para um ligeiro acréscimo de 0,7%, para 460 milhões de euros 
em 2019,  num contexto de pressão nos preços de venda. 
 
Os produtos importados têm uma importância crescente no mercado 
interno de calçado. As importações aumentaram 9,5% em 2019, fixando-
se em 691 milhões de euros, o valor  mais elevado da última década. 
 
Em 2018 havia 1.980 empresas de distribuição retalhista de calçado em 
estabelecimentos especializados, o que corresponde a uma queda de 
4,5% face ao ano anterior, dando continuidade à tendência decrescente 
dos anos anteriores. 

 Número de empregados (a) 6.557 

 Volume de negócios (milhões de euros) 460 

 Variação volume de negócios (%) +0,7 

 Quota de mercado conjunta das cinco 
principais  empresas (%) (a) 

33,9 

(a) 2018.  
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O estudo Sectores Portugal basic da DBK “Distribuição de Calçado” tem 155 páginas e a sua estrutura é a seguinte: 
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1. Estrutura e evolução do setor 
 
 1.1. Estrutura da oferta 

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2010-2018. 
Tabela 3. Evolução do número de empregados, 2010-2018. 
Tabela 4. Distribuição do número de empresas por dimensão, 2018. 
Tabela 5. Evolução do número de empresas por zonas geográficas, 2015-2018. 
Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2018. 
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Tabela 15. Demonstração de resultados agregados de vinte e nove das principais empresas, 2017-2018. 
Tabela 16. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de vinte e nove das principais empresas, 
2017-2018. 
 

 1.4. Previsões 
Tabela 17. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2018. Previsão 2019-2022. 
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 2.2. Faturação e quotas 

Tabela 24. Evolução da faturação total das principais empresas, 2016-2018. 
Tabela 25. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2018/2017. 
Tabela 26. Quotas de mercado das principais empresas, 2017-2018. 

 
 2.3. Internacionalização 

Tabela 27. Evolução das exportações das principais empresas, 2017-2018. 
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 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
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